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Gelmottur 
– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu 
ferskra matvæla meðan 
á flutningi stendur

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Verslaðu dekkin á netinu
gerðu góð dekkjakaup

 á dekkjahollin.is

Leiðari 
bls 4

Páll Pálsson- 
uppsagnir bls 2 

Sjókvíaeldi 
bls 16

Á baráttudegi alþýðu fylktu launamenn sér saman um kröfur og markmið undir kjör-
orðinu sterkari saman.  Sem fyrr er réttlátt samfélag  fyrir alla það leiðarstef sem 
bindur saman fjölmennustu hreyfingu í íslensku samfélagi. myndin er frá 1. maí 

kröfufundinum á Ingólfstorgi í Reykjavík og á blaðsíðu 8 er nánari umfjöllum.

ára

s. 511 1100 | www.rymi.is 

Rafmagnstjakkar
Kynningarverð: 

282.897 kr.  m/vsk

Brettatjakkar
Kynningarverð: 

43.179 kr.  m/vsk
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Umhverfismat virkjana
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 hafa bæjaryfirvöld 
Ísafjarðarbæjar farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila 

vegna mats á umhverfisáhrifum vegna Úlfsár,   umsagnir, 
Orkustofnunar og Minjastofnunar, niðurstaða Ísafjarðarbæjar er 
að Úlfsárvirkjun sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð 

umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því 
skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

 
Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 má kæra ákvörðunina til 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er 
til 31. maí 2018.

 
Axel Rodriguez Överby

Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær
www.isafjordur.is

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Flott föt, fyrir flottar konur Str. 
38-58

Á dögunum var skipað 
upp 800 tonnum af  
áburði á Hólmavík. 

Björn Sverrisson og Sverr-
ir Guðbrandsson voru að 
huga að áburðinum þegar 
tíðindamanni blaðsins 
Vestfirðir bar að garði. 
Björn sagði að áburður-
inn væri fluttur beint til 
Hómavíkur frá útlöndum 
og dreift þaðan um alla 
Vestfirði og Dali. Það væri 
talið hagkvæmara að keyra 
áburðinum frá Hólmvík 
heldur en að sunnan. Tölu-
verður samdráttur væri í 
áburðarsölunni því fyrir 
nokkrum árum hefðu 1700 
tonnum verið skipað upp á 
Hólmavík.  

Hið nýja skip Hraðfrysti-
hússins Gunnvör hf í Hnífs-
dal er væntanlegt til Ísa-

fjarðar í næstu viku eftir því sem næst 
verður komist. Skipið var smíðað í 
Rongcheng í Kína og lagði af stað það-
an heim á leið þann 22. mars sl.  Smíð-
in hófst fyrir þremur árum og skip-
ið var sjósett í apríl 2016. Áætlaður 
kostnaður er 1,5 – 2 milljarðar króna.

Skipstjóri er Páll Halldórsson. 
Breytingar hafa orðið á áhöfn skips-
ins við þessi tímamót. Áhöfninni á 
eldri Páli Pálssyni ÍS var sagt upp og 
þegar kom að því að ráða yfirmenn 
á nýja skipið urðu breytingar. Blaðið 
Vestfirðir hefur fengið það staðfest 
að Heimi Tryggvasyni, yfirstýrimanni 

og afleysingaskipstjóra hafi ekki verið 
boðið starf á nýja skipið. Í hans stað 
var ráðinn sá sem gegndi stöðu báts-
manns og afleysingastýrimanns og var 
þannig hlaupið yfir annan stýrimann. 
Öðrum stýrimanni var boðið sama 
starf, samkvæmt heimildum blaðsins, 
en hann mun hafa afþakkað það. 
Þá var netamanni ekki boðið starf á 
skipinu. Allir þessi sjómenn voru um 
áratugaskeið á Páli Pálssyni ÍS, 28 , 29 
ár og einn þeirra enn lengur. Þá urðu 
fleiri breytingar samkvæmt heimild-
um blaðsins. Yfirvélstjóra var boðin 
stöðulækkun og undirmanni hans 
var boðin yfirvélstjórastaðan. Yfirvél-
stjórinn afþakkaði boðið. Ekki er ljóst 
hvort fleiri breytingar verða í áhöfn 

skipsins þar sem ekki hafa fengist stað-
festar fréttir af ráðningu undirmanna.  

Samkvæmt heimildum blaðsins 
Vestfirðir munu ekki áður hafa verið 
gerðar slíkar breytingar á áhöfn skips 
þegar skipt hefur verið um skip og eru 
nefnd sem dæmi Guðbjörg ÍS ( 3 skip) 
, Júlíus Geirmundsson ÍS ( 2 skip) og 
Bessi ÍS.

Einari Val Kristjánssyni, fram-
kvæmdastjóra Hraðfrystihússins 
Gunnvarar hf var inntur eftir því hvers 
vegna áhöfninni var sagt upp og hvers 
vegna ekki allir fengu endurráðningu 
í fyrri störf.  Svör höfðu ekki borist 
þegar blaðið fór í prentun.

Dagana 28.apríl til 8.maí 
munu samtökin Blátt áfram 
í áttunda sinn taka höndum 

saman og standa fyrir landsöfnun fé-
lagsins með sölu á ljósi sem jafnframt 
er lyklakippa. Blátt áfram eru frjáls 
félagasamtök, fjármögnuð af frjálsum 
framlögum og styrkveitingum, vinna 
faglegt forvarnarstarf gegn kynferðis-
legu ofbeldi á börnum í þeirri von um 

að einn daginn verði ekkert barn beitt 
þessu hræðilega ofbeldi. 

Ljósasalan er stærsta fjáröflun fé-
lagsins og fer fram um allt land á þessu 
tímabili. Allur ágóði sölunnar mun 
renna beint í fræðslustarf félagsins. 

Takið vel á móti sölufólki okkar 
um allt land og hjálpaðu okkur að 
stöðva kynferðisofbeldi gegn börnum. 
Vertu verndari - kauptu ljósið.

800 tonn af áburði

Blátt áfram 
- lyklakippa

Páll Pálsson 
ÍS 102 væntanlegur 
- uppsagnir
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Í fullkomnu flæði
Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými 
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr. 

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu 
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA
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Í síðasta mánuði sýndi listamaður-
inn Freyja Eilíf í Gallerí Úthverfu 
á Ísafirði. Sýningin nefndist 

sýndarrými.

Í SÝNDARRÝMINU er gestum 
boðið að upplifa leiðslu inn á stafræn-
ar víddir gegnum vídjó-, texta-, hljóð- 
og listaverk sem myndlistarkonan 
Freyja Eilíf vann í samvinnu við með-
vitund tölvunnar sinnar og í gegnum 
hugleiðslutilraunir þar sem hún mætti 
öndum af hinu stafræna sviði. Sýn-
ingin er unnin sem rými, sýndarrými, 
byrjunarreitur fyrir ferðalag manns-
hugans inn á svið rafrænna og staf-
rænna vídda.

FREYJA EILÍF (f. 1986) býr og 
starfar í Reykjavík þar sem hún hef-
ur rekið Ekkisens sýninga- og við-
burðarými frá útskriftarári sínu 2014, 
ásamt því að starfa sjálfstætt sem 
myndlistarkvendi. Hún hefur unnið 
að sýningum í Reykjavík, á Egilstöð-
um, Seyðisfirði og nú Ísafirði, sem og í 
Bretlandi, Þýskalandi, Finnlandi, Eist-
landi og Noregi. Freyja hefur myndað 
tengslanet við listamannarekin rými á 
Norðurlöndunum, Þýskalandi, Bret-
landi og Eistlandi og einnig unnið að 
sýningum víða í Evrópu. Árið 2015 
hlaut Freyja Tilberann, verðlaun veitt 

þeim sem sýnt hafa hugrekki 
og framtakssemi á sviði mynd-
listar. Það sama ár var Ekkisens 
tilnefnt til menningarverðlauna 
DV fyrir listræna stjórn. Þar 
að auki valdi The Reykjavík 
Grapevine Ekkisens sem eitt af 
þremur bestu galleríum Reykja-
víkur árið 2017, ásamt Berg 
Contemporary og i8. Freyja hef-
ur unnið mikilvægt starf fyrir 
grasrót myndlistar í Reykjavík, 
vakið alþjóðlega athygli fyrir 
starf sitt sem og verið boðið í 
vinnustofudvalir, á listmessur 
og ráðstefnur því tengdu.

Freyja hlaut laun úr sjóði 
listamannalauna í sex mánuði á 
árinu 2018.

Skipulagsstofnun er einkennileg stofnun. Þar kemur fram  í hverju 
málinu  á fætur öðru mismunandi afstaða til sambærilegra mála.  
Vegagerð í Gufudalssveit er dæmi um það. Framkvæmdin er á 

svörtum lista hjá stofnuninni og forstjórinn vill að ríkið kosti 6 millj-
örðum króna meira til af almannafé  til þess að mæta duttlungum og 
þvergirðingshætti. Hins vegar er sama stofnunni algerlega ósárt um  
spjöllin sem verða á helgum reit þjóðarinnar, eins og segir í lögum, á 
Þingvöllum  vegna vegagerðar um miklu lengri leið um sams konar 
birkisvæði. Skipulagsstofnun er algerlega ónæm fyrir því að Þingvell-
ir eru á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna. Telur 
stofnunin að vegagerð þar sé svo léttvæg að ekki þyrfti 
að gera umhverfismat. Það er ekki sama hvar birkið 
vex, eða kannski ætti að segja það er ekki sama hvar 
þörf er á góðum vegi.  Þingvellir eru á Íslandi en Teigs-
skógur er einhvers staðar annars staðar og þar gilda 
önnur lög – segir Skipulagsstofnun ríkisins. 

Vegið að hreppsnefnd
Víkur nú sögunni að Árneshreppi og Hvalárvirkjun. Frá upphafi hef-
ur Skipulagsstofnun sett hornin í þessi áform og sett fram alls konar 
athugasemdir og mótbárur. Verður ekki borið á Skipulagsstofnun að 
hafa greitt fyrir framgangi málsins. Nú þegar hreppsnefnd hefur loksins 
afgreitt nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi hreppssins og sent þær 
til Skipulagsstofnunar til staðfestingar er málið sett í 7 vikna bið og loks 
sent bréf til baka til hreppsnefndar þar sem krafist er svara við tveimur 
atriðum sem snúa að hreppsnefnd. 

Breytingar á aðalskipulagi
Fyrra atriði lýtur að því hver hafi unnið breytingartillöguna að aðal-
skipulaginu. Hreppsnefndarmenn sem eru andvígir Hvalárvirkjun 
gera athugasemd við þetta og líta svo á að ekki hafi verið heimilt að 
fela framkvæmdaaðila að vinna að tillögunni. En framkvæmdin mun 
hafa verið þannig að Vesturverk ehf, sem óskar eftir breytingunum, fékk 
Verkís ehf til þess að vinna tillögurnar sem voru svo sendar til sveitar-
stjórnar Árneshrepps. Skipulagsstofnun óskar eftir skýringu á þessu og 
minnir á í leiðinni „að ekki er í skipulagslögum gert ráð fyrir að aðrir en   
sveitarfélagið standi að gerð tillagna að aðalskipulagi“ eins og segir orð-
rétt í bréfi Skipulagsstofnunar, sem undirritað er af forstjóranum Ásdísi 
Hlökk Theódórsdóttur. Þetta verður ekki skilið öðru vísi en sem beinn 
stuðningur við klögumál minnihlutans í hreppsnefnd. 

Bæjarstjórinn á Ísafirði staðfestir í svari við fyrirspurn blaðsins Vest-
firðir að aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar hafi þrisvar verið breytt á árun-
um 2016 og 2017 vegna óska frá virkjunaraðila. Í öllum tilvikum var 
tillögugerðin á hendi framkvæmdaaðila virkjunarinnar og síðan tekin 
fyrir og afgreidd í skipulagsnefnd og bæjarstjórn. Það sem meira er að 
Skipulagsstofnun hefur með formlegum hætti staðfest allar þrjár aðal-
skipulagsbreytingarnar. Arkitektinn sem vann að málinu fyrir Vestur-
verk ehf vegna Hvalárvirkjunar segist ekki vita annað en að svona sé 
framkvæmdin í sambærilegum tilvikum og bendir t.d. á Landsvirkj-
un. Spurningin er þessi: hvað gengur Skipulagsstofnun til að ýta undir 
ásakanir og reyna að gera framkvæmdina tortryggilega? Hvers vegna 
á málsmeðferð í Árneshreppi að vera tilefni sérstakrar athugununar 
þegar Skipulagsstofnun stimplar sams konar málameðferð góða og gilda 
annars staðar á landinu? Það er deginum ljósara að Skipulagsstofnun er 
að skapa sér stöðu til þess að hafna breytingunum á aðalskipulagi Árnes-
hrepps. Þá fer málið til Umhverfisráðherra til endanlegrar afgreiðslu.

Vanhæfi sveitarstjórnarmanna  
Hitt atriðið sem Skipulagsstofnun tekur upp er spurningin um það hvort 
þeir hreppsnefndarmenn sem samþykktu aðalskipulagsbreytingarnar 
hafi verið hæfir samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Enn er það minnihlut-
inn sem ber fram ásakanir, bæði á hendur hreppsnefndarmönnum og 
Vesturverki. Sérstaklega er vegið að oddvitanum Evu Sigurbjörnsdóttur  
og er hún talin vanhæf þar sem hún er eigandi að hótelinu í Djúpuvík 
og auk þess „sek“ um þann glæp að hafa lýst því yfir að hún styddi þessar 
breytingar. Þetta er svo alvarlegt að Skipulagsstofnun tekur málið upp og 
krefst rökstuðnings fyrir hæfi oddvitans. 

Skipulagsstofnun telur ekki þörf á að spyrja um hæfi þeirra sem 
greiddu atkvæði gegn aðalskipulagsbreytingunum. Er þó tilefni til þess. 
Mætti alveg inna eftir tengslum og áhrifum auðmanna sem hlutuðust 
til um afgreiðslu málsins á lokastigi þess og buðu fram stórfé til þess 
að fá hreppsnefndarmenn til þess að hætta við að afgreiða tillögurnar. 
Skipulagsstofnun finnst það ekkert tiltökumál að forríkir utanhrepps-
menn bjóði fram fé gegn atkvæði sveitarstjórnamanna. Eru þeir hrepps-
nefndarmenn hæfir sem hlýddu því kalli? 

Skipulagsstofnun er komin langt úr fyrir sitt verksvið. Valdssviði 
stofnunarinnar er misbeitt. Það er verkefni Umhverfisráðherra að grípa 
í taumana. Honum ber að gera það. Lög og leikreglur eru ekki tæki sem 
beita má að vild og að geðþótta. Stóri vandinn í málinu er að Umhverfis-
ráðherra er ekki treystandi.

Kristinn H. Gunnarsson

leiðari
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FRíBLaÐINU ER DREIFT í 3.400 EINTÖKUm Á  
ÖLL HEImILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUm

Skipulagsstofnun: 
ræðst á Árneshrepp

Frá því síðasta vísnahorn kom 
fyrir augu lesenda hefur sum-
arið riðið í garð. Á sumar-

daginn fyrsta 
sendi Óla Friðmey Kjartansdóttir, 

bóndi á Þórustöðum í Bitrufirði frá 
sér þessa sumarkveðju:

Nú er sumar sest að völdum
með sætum fugla klið.
Veitir unað á kyrrum kvöldum
við kátan lækjarnið.

Annar hagyrðingur í bændastétt 
Bergur Torfason frá Felli í Dýra-
firði sendi líka frá sér sumarkveðju í 
bundnu máli:

Vor er í lofti og vindurinn hlýr,
og veturinn kvaddi í gær,
sumarið komið og söngfugl sig býr
og sunna hún við okkur hlær.

Á síðustu dögum vetrar tók Súg-
firðingurinn Sveinbjörn Jónsson fyr-
ir kjaramálin og framlag þeirra sem 
undir Kjararáð heyra til þess að auka 
ánægju annarra þjóðfélagsþegna, svo 
sem kennara, ljósmæðra og ellilífeyr-
isþega:

Virðingarhirðing
Nú kemur að þeim sem kallast hirð-
skáld og hagyrðingar
að kanna mjög vel hvernig gengur 
með heyskap og hirðingar
því kjararáðsliðið er komið á beit 
innan girðingar
og kallar á frið til að njóta þar auk-
innar virðingar.

Ef virðingu kennara vantar er starf-
ið óvinnandi
oft verða þá úrillir fantar ei nem-
endum sinnandi
á traustlítil fórnarlömb trantar þá 
fúkyrðin finnandi
allt tröppur og veggir og kantar en 
úrræðum linnandi.

Oft þrífumst við best ef við þurfum 
að lifa á hratinu
og þakklát við tökum við kjörum 
sem fylgja vanmatinu
ljósmæður skulu því loka hér fjár-

lagagatinu
og láta svo tárin sín hverfa í vatnið 
í fatinu.

Við gömul og fötluð með gigtveika 
kræklaða skankana
getum vel beðið uns upparnir fyllt 
hafa tankana
og sæmilegt fitulag safnast á hungr-
aða bankana
svoleiðis öðlumst við ró fyrir ei-
lífðarþankana.

Indriði Aðalsteinsson bóndi á 
Skjaldfönn í Ísafjarðardjúpi fékk út-
hlutað verkefnum um daginn og skil-
aði þeim af sér eins og vænta mátti 
skilvíslega og að vandvirkni:

Kristinn ritstjóri lagði á dögunum 
upp fyrir mig þrjú verkefni í vísna-
smíði. Það fyrsta var hið sígilda þrætu-
epli um Teigsskóg eða ekki Teigsskóg.

Um Teigsskóg enginn flýtir ferð
menn fást ei til að slíðra sverð.
Hjá Barðstrendingum brýnast er
að biðja Guð að hjálpa sér.

Síðan var það fiskeldið og 
sáttaleiðin blasir þar við:

Ef menn vilja í laxi lafa
og lenda ekki í slysastandi.
Væri kannski klókt að hafa
kvikindin (kvíarnar) á þurru landi.

Hér mega lesendur velja það orð 
í fjórðu línu sem þeim betur hugnast 
kvikindin eða kvíarnar.

Það þriðja verðar virkjanamálin 
á Vestfjörðum. Þar er mér málið svo 
skylt vegna fyrirhugaðrar Austurgils-

vrikjun hér í dalbotninum að ég er 
fullkomlega vanhæfur um það efni. En 
þegar farið va í virkjun Blævardalsár 
hér á miðströndinni, sem skilur lönd 
Hamars og Hallsstaða gerði ég þessa 
vísu í orðastað vinar míns Engilberts 
Hallsstaðabónda:

Vatnið streymir fjöllum frá
fossar sjóinn í.
Hitt er verra að Hamar á
helminginn af því.

Og þá rifjast upp vísa kveðin aust-
ur á Héraði á fundi um Grímsárvirkj-
un sem aldrei stóð undir væntingum 
hvað vatnsmagn snerti. Hrafn Svein-
bjarnarson á Hallormsstað var í ræðu-
stól, bráðsnjall og hraðkvæður hag-
yrðingur og kallað framan úr sal og 
hann beðinn um að færa skoðun sína 
í stuðla og rím.

Hrafn svaraði samstundis:
Það er naumast unnt að yrkja
eftir pöntun framan úr salnum.
Það er eins og vilja virkja
vatn, sem er ekki til í dalnum.

Síðan er hér utandagskrár Kristins 
vísa sem á að skýra sig sjálf:

Katrín sýndi dáð og dug
daman hvergi bangin.
Brá hún sér í sama flug
og sjálfur strokufanginn.

Sláum botninn í vísnaþáttinn 
með þessari snjöllu strokufangavísu 
og sendum góðar vorkveðjur um alla 
Vestfirði og víðar eftir atvikum.

Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska vísnahornið

Freyja Eilíf:

Sýndarrými
“Velkomin í sýndarrýmið, 
þar sem tölvuandar birtast 
sem persónugerðir stafrænir 
blendingar inni í þínum eigin 
sýndarveruleika”
Brot úr textaverkinu “Leiðsla 
inn á stafrænar víddir”



    ENTEROSGEL ER GEL TIL INNTÖKU SEM GETUR GAGNAST VIÐ ÝMSUM 
    MELTINGARKVILLUM EN EINNIG TIL AÐ HREINSA ÁFENGI HRAÐAR ÚT 
    SEM OG ÚTVORTIS Á BÓLUR OG EXEM.

 

          
           MÖGULEG VIRKNI ENTEROSGEL Í LÍKAMANUM   
                                     Hjálpar líkamanum að stöðva niðurgang
                                                  Dregur úr meltingartruflunum
                                           Hraðar hreinsun áfengis úr líkamanum
              Hjálpar líkamanum að viðhalda og byggja upp heilbrigða þarmaflóru
                                                Verndar slímhúð meltingarvegar

       ENTEROSGEL HENTAR BÆÐI BÖRNUM OG FULLORÐNUM
       Áratuga reynsla og fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á einstaka eiginleika Enterosgel
                      til að h                      til að hreinsa meltingarveginn og koma jafnvægi á starfssemi hans.

                FÆST Í MAMMA VEIT BEST, HEILSUHÚSUNUM 
                               OG HEILSUTORGI BLÓMAVALS
   

                   

Viltu vita meira?

Ítarlegri upplýsingar má
finna á vefsíðunni
mammaveitbest.is
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aðalfundur Ferðafélags Ís-
firðinga var haldinn fimmtu-
daginn 12.apríl s.l.

Í tengslum við aðalfundinn var 
boðið upp á myndasýningu, með 
myndum úr eldri ferðum og kynningu 
á ferðum ársins, ásamt léttum kaffi-
veitingum. Ómar Smári Kristinsson, 
myndlistarmaður, útfærði og hannaði 
myndefni. Myndirnar voru þó ýmist 
eftir hann eða aðra. Meðfylgjandi eru 
tvær af myndum Smára. 

Fundurinn var vel sóttur aðallega 
af félögum sem sýndu starfinu mik-
inn áhuga. Lýst var yfir ánægju með 
myndasýningu og kynningu.

Stjórn FFÍ skipa nú:
Formaður: Pernilla Rein
Ritari: Kristín Ósk Jónasdóttir
Gjaldkeri: Dagný Sveinbjörnsdóttir
Varaformaður: Rúnar Eyjólfsson
Meðstjórnandi: Hilmar Pálsson
Varamenn í stjórn:
Andrea S. Harðardóttir
Anna Lind Ragnarsdóttir
Formaður göngunefndar: Þröstur 

Jóhannesson
Ferðafélag Ísfirðinga (FFÍ) er deild 

innan Ferðafélags Íslands (FÍ) og njóta 
félagar FFÍ sömu kjara og félagar FÍ.

Ferðir deildarinnar eru auglýstar í 
ferðaáætlun á vef FÍ www.fi.is, á Face-
book-síðunni deildarinnar, https://
www.facebook.com/groups/Ferda-
felag.Isfirdinga/, áætlun í formi ein-
blöðungs var nýlega borin í hús á 
svæðinu. Deildin er einnig með póst-
lista og hægt er að fá sendar upplýs-
ingar um ferðir  í tölvupósti, með því 
að senda póst á netfang deildarinn-
ar ferdafelag.isfirdinga@gmail.com. 
Sama netfang má nota fyrir fyrir-
spurnir.

Hér eru nokkur atriði um 
starfið 2017, úr skýrslu for-
manns:
Árið 2017 var starf Ferðafélags Ís-
firðinga blómlegt og kraftmeira en 
árið á undan. Nýir félagar bættust við 
og í lok árs voru þeir 110 talsins. Fé-
lagið bauð upp á 19 fjölbreyttar ferðir 
á tímabilinu apríl-október. Alls tóku 
rúmlega 300 manns þátt í ferðunum. 
Þátttaka var því góð og jókst verulega 
frá því árið á undan.

Ferðirnar dreifðust yfir Ísafjarðar-
sýslurnar, frá Ísafjarðardjúpi, til Jökul-
fjarða og Hornstranda og allt vestur í 
Dýrafjörð. Ein ferð var auk þess farin 
út fyrir „heimasvæði” deildarinnar, í 
Vestur-Barðastrandarsýslu.   Líkt og 
áður, var reynt að bjóða upp á ferðir 
sem höfða til breiðs hóps fólks, bæði 
meira krefjandi ferðir um fjöll, hálendi 
og jökulbreiður, en einnig lengri og 
styttri ferðir um láglendi þar sem oft 
var lögð meiri áhersla á fræðslu, létta 
hreyfingu og samveru. Langflestar 

ferðirnar voru gnguferðir, en einnig 
var boðið upp á ein skíða- og göngu-
ferð, tvær gönguferðir með siglingu og 
ein hjólreiðaferð. Í tveimur ferðum var 
gist en aðrar ferðir voru dagsferðir eða 
gengið hluti úr degi. Nokkrar ferðir 
hafa áður verið á áætlun félagsins, en 
alltaf er reynt að finna einhverjar nýjar 
leiðir. 

Þriðja sumarið í röð var reynt að 
halda úti svokölluðum Gönguhóp 
Ferðafélags Ísfirðinga yfir sumar-
mánuðina, tvisvar í viku. Þessi göngu-
hópur fór af stað sem átaksverkefni, 
hvatning fyrir fólk sem langaði út að 
ganga með það fyrir augun að koma 
sér í form, en vantar göngufélaga. Allir 
hafa þó verið velkomnir og miðuðust 
göngurnar við að allir sem vildu ættu 
að geta tekið þátt, hæfilega langar og 
að mestu á flatlendi.   Hópurinn var 
starfræktur í nokkrar vikur. 

 Deildin tók þátt í verkefni 
FÍ Lýðheilsugöngur í september, sem 
efnt var í tilefni 90 ára afmæli FÍ. Farn-
ar voru fjórar göngur og var hver með 
sérstakt þema: Vellíðan,  Náttúra, Saga 
og Vinátta. Tóku samtals 60 manns 
þátt í Lýðheilsugöngunum. 

 Auk ferða stóð félögum til 
boða að sækja tvö fræðslukvöld og var 
þetta leið til að gera starf deildarinn-
ar fjölbreyttara og jafna aðstæður, þar 
sem okkar félagar eiga erfiðara með 
að sækja dagskrá og fræðslu í boði FÍ. 
Sjúkraþjálfari sem er einnig leiðsögu-
maður og reyndur fjallamaður hélt 
stutt námskeið þar sem þátttakendur 
fengu góðar ráðleggingar og heilræði 
fyrir gönguferðir. Fræðslumiðstöð 
Vestfjarða stóð fyrir GPS-námskeiði 
og félagar FFÍ sem það sóttu nutu af-
sláttar af námskeiðsgjaldinu. Þar sem 
Ísafjarðardjúp var viðfangsefni árbók-
ar FÍ 2017 var haldið útgáfuhóf og 
bókakynning í Bókasafninu Ísafirði og 
kom deildin að þeim viðburði sem var 
mjög vel sóttur. 

Í nóvember boðaði Umhverfis-
stofnun til fundar um gerð stjórnunar- 
og  verndaráætlunar fyrir friðlandið á 
Hornströndum. Formaður deildar-
innar sat fundinn og tók þátt í hópa-
vinnu ásamt öðrum hagsmunaaðilum 
svo sem landeigendum og aðilum í 
ferðaþjónustu.

PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður | Sími: 580 0110 | pon.is

skotbómulyftara

AG línan frá Manitou býður 
meðal annars upp á nýtt  
ökumannshús með góðu  
aðgengi og útsýni.

HANNAÐUR TIL AÐ 
VINNA VERKIN

NÝ KYNSLÓÐ

• Meira útsýni
• Þægilegra innstig
• DSB stjórntakkar
• JSM stýripinni í fjaðrandi armi
• Stýrð stjórnun og hraði á öllum glussahreyfingum
• Virk dempun á bómu
• Hnappur sem losar glussaþrýsting á tengjum
• Og margt fleira

Góð viðgerða- og varahlutaþjónusta
Manitou er þarfasti þjónninn í dag 

til lands og sveita

KraftmiKið Starf í 
ferðafélagi íSfirðinga

Björgvin Bjarnason verður 
fararstjóri í ferð um Bolungarvík. 
Dæmi um léttari ferð á láglendi.

Gengið út á Hestfjall 
(Faxadali) og inn 
Seyðisfjörð líka leið 
og Harry Eddom gekk 
1968,sá eini sem bjarg-
aðist af Ross Cleveland 
5.febrúar 1968. 10 
manns í ferðinni, sem 
farin var 28. apríl. 
Fararstjóri var Barði 
Ingibjartsson.

Barbara 
Gunn-
laugsson 
og Pernilla 
rein.



Rafmagnaðir

Vestfirðir

Rafmagnaðir Vestfirðir

Fundarstjóri
Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu

Dagskrá
■■ Flutningskerfið á Vestfjörðum - áskoranir í rekstri 

Ragnar Guðmannsson, forstöðumaður stjórnstöðva Landsnets

■■ Styrkari stoðir 
Elías Jónatansson, orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða

■■ Hvað viltu vita um Hvalárvirkjun? 
Birna Lárusdóttir, upplýsingafulltrúi VesturVerks

■■ Umræður

Léttar veitingar í boði að dagskrá lokinni

Allir velkomnir!

Opinn fundur um raforkumál á Vestfjörðum
Staðan og framtíðarsýnin
Hótel Ísafirði 4. maí kl. 16:00-18:00

Sigríður Ó. 
Kristjánsdóttir

Ragnar 
Guðmannsson

Elías 
Jónatansson

Birna 
Lárusdóttir
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Þessi vísa á svo sannarlega við í 
dag, en undanfarin 10 ár hafa 
stjórnvöld með dyggri aðstoð 

fjármagnseigenda unnið markvisst 
að því að safna auði á fárra hendur. 
Þannig hefur verið tryggt að þeir ríku 
verði ríkari en fátækir enn fátækari.

Við erum fámenn þjóð í gjöfulu 
landi þar sem gæðum landsins er 
sannarlega ekki skipt af sanngirni.  
Misskipting og sjálftaka sérhags-
muna hópa viðgengst meðan almennt 
launafólk hefur sætt fordæmalausum 
skerðingum. Það er aldrei réttlætan-
legt að okkar fólki sé ætlað að standa 
bæði undir stöðugleika efnahags- og 
atvinnulífs á meðan sjálftökuelítan 
skammtar sér margföld mánaðarlaun 
verkamanns. Á sama tíma og stjórn-
málamenn hafa fært sér fordæma-
lausar launahækkanir hafa hækkanir 
lægstu launa verið hrifsaðar til baka 
með skerðingum á skerðingar ofan. 
Gleggstu og ógeðfelldustu dæmin 
blasa við í skýrslu hagdeildar ASÍ um 
þróun skattamála. Þar kemur fram að 
lægsti tekjufjórðungur vinnumark-
aðarins hefur tekið á sig allt að 87% 
skerðingu tekna gegnum skatta og 
bótakerfin á sama tíma og efsti tekju-
fjórðungurinn heldur sjó og með 
lægri skattbyrgði. Þannig er svokölluð 
kaupmáttaraukning hrifsuð frá hinum 
lægst launuðu samtímis og skattar á 
sjálftökuelítuna eru lækkaðir. Hvaða 
vit er í slíkum aðgerðum ríkisvaldsins 
gagnvart almenningi í landinu? Eig-
um við Íslendingar ekki að heita að 
búa við hve mesta velmegun í Evrópu 
og þó víðar væri leitað?  Er einhver 
sanngirni fólgin í því að tekjuhæstu 
hóparnir njóti í raun meiri skattahag-
ræðingar en þeir tekjulægri?  

Verkafólk sem er skattpínt í drep 
á ekki sjö dagana sæla við svona að-
stæður, þessum ósóma þarf að snúa 
við og það strax. 

Samtökum atvinnulífsins er tíðrætt 
um meintan kaupmátt og telja ófært 
að bregðast við forsendubresti, sem 
ekki er fyrir hendi að þeirra mati, en 
við öll finnum svo áþreifanlega á okk-
ar eigin fjárhag. Hvaða kaupmátt eru 
þeir að tala um? Er það matarkarfan 
sem launafólk fær í kauphækkun á 
sama tíma og hálauna- og kjararáðsel-
ítan fá ríflega 11 matarkörfur í kaup-
hækkun?  

Það er ljóst að fjármálayfirstétt 
landsins hefur ekkert lært og engu 
gleymt þegar kemur að skammta 
verkafólki brauðmola á sama tíma og 
þeir taka alla kökuna. Og enn er kallað 
eftir hóflegum launahækkunum til að 
verja stöðugleikann! Fyrir hverja þarf 
að verja stöðugleikann og til hvers? Jú 
það á að verja stöðugleika þeirra sem 
skammta sér og sínum mest.

Eftir hrun vonaði almenningur að 
hið nýja Ísland yrði siðvæddara en 
það sem varð gjaldþrota. Ljóst er að sá 
draumur hefur breyst í martröð, sér-
staklega fyrir barnafólk, aldraða og ör-
yrkja. Græðgi og sjálftaka er orðin að 
sama veruleika og blasti við okkur árin 
fyrir hrun. Verkafólk kallar eftir upp-
rætingu á því siðferðisrofi, virðingar-
leysi og misskiptingu sem viðgengst í 
samfélaginu og gerir skýra kröfu um 
samfélagslega ábyrgð allra. Við verð-
um að uppræta kunningjasamfélagið í 
stjórnum fyrirtækja og útrýma gagn-
kvæmum einkavina launahækkunum 
og þannig stöðva sjálftöku launa með 
ákvörðunum kjararáðs og kjaradóms. 

Kæru félagar! Íslenskt launafólk 
hefur fyrst og síðast kallað eftir að eiga 
heiðarlegt og trúverðugt samtal við 
stjórnvöld. Til þess að svo geti orðið 
þurfa alþingismenn að brúa djúpa gjá 

vantraust sem hefur myndast milli 
ríkisvalds og launafólks í landinu.

Því miður er það staðreynd að allt 
frá kjarasamningunum 2011, hefur af-
staða atvinnurekenda og ríkisstjórna 
gagnvart launafólki harðnað gríðar-
lega. Ef það er sú leið sem atvinnu-
rekendur og stjórnvöld eru að kalla 
eftir með því að setja meiri hörku og 
óbilgirni í samskipti við stéttarfélögin 
í landinu þá verða verkalýðsfélögin að 
bæta hraustlega í verkfallssjóðina. 

Þeir sem halda um stjórntauma 
atvinnulífsins og gæta hagsmuna 
þeirra inn á  Alþingi ætla verkafólki 
að standa undir stöðugleika á vinnu-
markaði. Því miður hefur það sýnt sig 
undanfarin ár að það skiptir litlu máli 
hverskonar ríkisstjórn er við völd. All-
ar ríkisstjórnir eftir hrun hafa haft að 
leiðarljósi að verja eignir og kjör fjár-
magnseigenda og þannig aukið á mis-
skiptingu. Allar ríkisstjórnir frá hruni 
hafa sýnt að þar fara ekki stjórnmála-
öfl sem hægt er að kalla stétt með stétt. 
Hvað þá að verja þá sem minnst mega 
sín í samfélaginu. Við slíkar aðstæður 
skortir verkafólk sárlega málsvara á 
Alþingi. Við verðum og eigum sjálf að 
gæta hagsmuna okkar inn á Alþingi. 
Öflug verkalýðshreyfing getur orðið 

enn sterkari með raddir okkar inn á 
Alþingi.

Kæru félagar ! Þegar enginn er 
samningsviljinn, þegar á okkur er ekki 
hlustað verður verkafólk að standa 
þétt saman. Í ár er yfirskrift 1. maí 
Sterkari saman. Við þekkjum öll aflið 
sem býr í samstöðunni og við eigum 
að gera allt sem í okkar valdi stendur 
til að virkja sameinað afl verkafólks. 
Það er fyrst og fremst að þakka sam-
stöðu, fórnum og skipulagðri baráttu 
verkafólks á Íslandi að við höfum þau 
mikilvægu réttindi sem enn eru í fullu 
gildi á íslenskum vinnumarkaði og 
okkur öllum þykja sjálfsögð mann-
réttindi á Íslandi. En réttindin duttu 
ekki af himnum ofan, fyrir þessum 
réttindum hefur verið  barist og barist 
í meira en 100 ár. Í dag er það á okk-
ar ábyrgð að taka slaginn og verja það 
sem hefur áunnist og sækja áfram. Í 
þeim slag megum við aldrei gefa eftir 
og þar leikur sterk og órofa samstaða 
verkafólks lykilhlutverk. 

Við megum aldrei gleyma að við 
erum miklu sterkari öll saman. Sam-
einuð stöndum við sterk en sundruð 
föllum við. Látum það aldrei gerast !

Kæru félagar til hamingju með  
alþjóðlegan baráttudag verkafólks!

Finnbogi Sveinbjörnsson

Frá 1. Maí á Suðureyri 
Mynd: Ævar Einarsson

Það er dauði og djöfuls nauð
er dyggðum snauðir fantar
safna auð með augun rauð
þá aðra brauðið vantar
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Velkomin í sögudalinn

Bókanir billa@snerpa.is

Bjóðum reglulega uppá víkingaviðburði 
og námskeið. Tökum á móti hópum árið 

um kring. Gísla saga Haukadal.

VÖNDUÐ JEPPADEKK
Á FRÁBÆRU VERÐI

STÆRÐ 315/70R17

49.600,- kr. 

STÆRÐ 285/70R17

46.900,- kr. 

ARCTIC TRUCKS | KLETTHÁLSI 3 | 110 REYKJAVÍK | 540 4900

WWW.ARCTICTRUCKS.IS

ÞÚ FÆRÐ JEPPADEKKIN HJÁ OKKUR!

Bolvíkingurinn Margrét Jóns-
dóttir sýndi nú í apríl 19 mál-
verk sín í sal bókasafns Kópa-

vogs. Sýningin, sem var sölusýning,  
bar nafnið eilífðin og ljósið. Í kynn-
ingu á sýningunni segir að í verkun-
um reyni Margrét að fanga dagsbirt-
una, bæði sólarupprás og sólarlag, 
kvöldbirtu og myrkur, árstíðirnar og 
veðurfar.

Margrét ólst upp í Bolungavík  og 
í verkum hennar má skynja áhrifin 
sem hafið, fjöllin og veðrið hafa haft 
á hana.  Hún segist í verkum sínum 
glíma við spurningar eins og þá hvar 
sjóndeildarhringurinn endar, hvað 
myndi gerast ef haldið væri endalaust 
áfram í eina átt og hvað væri eiginlega 
á bak við fjöllin. 

„Ég man líka að þegar veður voru 
sem verst komu togarar og lágu í vari 

undir Grænuhlíðinni og ´s vetrar-
kvöldum glitti í ljósin sem blikkuðu 
á öllum þessum skipum. Þarna voru 
breskir togarar og mér fannst eins og 
þarna væri komið annað þorp. Mér 
fannst við ekki eins innilokuð þegar 
þessi skip voru þarna.“ 

Margrét hóf myndlistarnám árið 
2007, þá fimmtug, í Myndlistar-
skóla Reykjavíkur. Þá lét hún gamlan 
draum rætast, en löngunin til þess 
að mála hafði lengi búið með henni, 
ekki síst eftir nám í listasögu hjá Auði 
Övu í Háskóla Íslands. Þegar hún lét 
drauminn rætast kenndu henni meðal 
annarra Þorri Hringsson, Einar Gari-
baldi og Sigtryggur Bjarni Bjarnason. 
Margrét hefur verið iðin við sköp-
unina síðustu ár og hélt sína fyrstu 
einkasýningu sumarið 2014 í Gallerí 
Bakarí í Reykjavík.

Hún hefur tekið þátt í fjölda sam-
sýninga og sótt námskeið hjá ýms-
um listamönnum. „Oft er glíman við 
strigann og litina erfið, eins og útkom-
an geti ekki orðið eins og mig langar, 
ég þarf að taka myndina fram og mála 
aftur og aftur.“ segir Margrét. „En oft 
gengur líka vel, og ég segi stundum 
að mitt yoga sé að mála, því þá fer 
ég stundum inn á við, næ að slaka á 
og þetta er mín hugleiðsla. Stund-

um verð ég sjálf hissa á því hver 
útkoman er. Þ.e.a.s. ég byrja að 

mála án þess að ákveða hvað ég 
ætla að mála, leyfi myndinni 
bara að koma, ef svo má 
segja.“  

eilífðin og ljóSið
málverkasýning margrétar Jónsdóttur
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Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði fyrir 
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miðaFylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Mestu vinningslíkurnar 
- skynsamlegasti kosturinn

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Þetta er Fanney.  Hún trúir á 
staðreyndir.  Fanney tekur aldrei 
ákvörðun fyrr en hún hefur fast 
land undir fótum, hún anar ekki 
að neinu.  Hún kannar allar 
breytur áður en hún birtir 
niðurstöður sínar.

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Nýtt
happdrættisár
hefst í maí

Vikulegir útdrættir

Einfaldur miði
Vinningar Fjöldi Upphæð Samtals
Aðalvinningur 6 15.000.000 90.000.000
Aðalvinningur 6 3.000.000 18.000.000
Aðalvinningur 40 2.000.000 80.000.000
Vinningar 208 150.000 31.200.000
Vinningar 1.248 50.000 62.400.000
Vinningar 5.200 20.000 104.000.000
Vinningar 19.050 10.000 190.500.000

Samtals 25.758  576.100.000

Tvöfaldur miði
Vinningar Fjöldi Upphæð Samtals
Aðalvinningur 12 15.000.000 180.000.000
Aðalvinningur 12 3.000.000 36.000.000
Aðalvinningur 80 2.000.000 160.000.000
Vinningar 416 150.000 62.400.000
Vinningar 2.496 50.000 124.800.000
Vinningar 10.400 20.000 208.000.000
Vinningar 38.100 10.000 381.000.000

Samtals 51.516  1.152.200.000

leiklistin er sannlega list augna-
bliksins. Áhrifarík meðan á 
henni stendur en verður síðan 

bara minning  sem þó lifir í huga njót-
andans. Það er einmitt það sem vill 
oft gjörast með leikhúslistamennina 
að það fennir fljótt í þeirra sögu. Sér-
lega þeirra sem halda sig bara við sjálft 
leikhúsið án viðkomu í kvikmyndum. 
Það vill oft halda nafni leikarans bet-
ur í minni ef á ræmu er komist. Víst á 
allt þetta við okkar vestfirsku leikkonu 
Ernu Sigurleifsdóttur sem lék þó í 
einni kvikmynd. Hinni eftirminnilegu 
Síðasti bærinn í dalnum, 1950, en var 
þar aðeins í litlu hlutverki. Það hjálp-
ar heldur ekki uppá að leikhúsferill 
hennar var stuttur, margir segja alltof 
stuttur. Til að bæta enn í þá var hún 
ekkert upptekin af því að tala um eig-
in leikferil sérstaklega eftir að honum 
lauk.Það er því ekki úr vegi að minn-
ast þessarar mætu vestfirsku listakonu, 
eða betra seint en ekki.

Erna Sigurleifsdóttir er fædd og 
uppalin í listaþorpinu Bíldudal er 
fóstrað hefur margan listamanninn. 
Svo gjörist það óumflýjanlega, virðist 
vera í sögu margra listamanna sem 
annarra, hún flytur suður. Stundar þar 
nám við Flensborg og Kvennaskólann. 
Á þessu tímabili vaknar áhuginn á 
leikhúsinu og hún sækir leiklistartíma 
hjá Haraldi Björnssyni, stundum sagð-
ur vera fyrsti lærði leikarinn á Íslandi. 
Erna þreytir síðan frumraun sína 
leikárið 1944 – 1945 í alþýðuleikn-
um Maður og kona hjá leikfirmanu 
Fjalakettinum. Næstu árin lék hún í 
fleiri sýningum leikhúskattarins og 
einng með revíuflokknum Bláa stjarn-
an. Ósjaldan var mótleikari hennar 
hinn raddfagri Róbert Arnfinnsson 
og þóttu þau sérlega glæsileg í hlut-
verkum ungra elskenda. Stærsta ár 
íslenskrar leiklistarsögu er akkúrat 
þegar 20. öldin er hálfnuð. Árið 1950 
er Þjóðleikhúsið tekur loks til starfa. 
Eigi liggur leið hennar þangað strax 
heldur gekk Erna til liðs við Leikfélag 
Reykjavíkur. Önnur vestfirsk listakona 
Sigrún nokkur Magnúsdóttir er þar 
einnig fremst á fjölum tjarnarleik-
hússins. Hinar vestfirsku listakonur 
léku síðan saman í Elsku Rut eftir 
Norman Krasna hvar Erna var í að-
alrullunni.  Ári síðar, 1951, slær hún 
síðan í gegn í hinum þá nýstárlega leik 
Pi-pa-ki. Aftur er móttleikari henn-
ar að vestan nefnilega hinn vestfirski 
Gísli Halldórsson frá Tálknafirði. 

Árið 1952 liggur loks leið Ernu í 
leikhúsmekkað, sjálft Þjóðleikhúsið,  
hvar hún leikur aðalkvenhlutverkið  
í franska gamanleiknum Topaz eftir 
Marcel Pagnol. Sýningin þótti lukk-
ast vel og átti leikur Ernu þar stóran 
þátt. Einn leikdómari er hrósað hef-
ur leik hennar endar bravórulluna á 

orðunum: „Er þess að vænta að hún 
bætist brátt í hinn glæsilega hóp ungra 
kvenna, sem fastráðnir eru við Þjóð-
leikhúsið.“ Eigi gekk það nú eftir því 
leið hennar lá aftur í hið neðra einsog 
einhver nefndi það, leikhúsið við 
tjörnina. 

Hlutverk Ernu hjá Leikfélagi 
Reykjavíkur næstu árin voru m.a. í  
Djúpt liggja rætur, 1952, Vesalingun-
um, 1953,  Hviklynda konan eftir 
Ludvig Holberg sem Leikfélagið sýndi 
í tilefni af 200 ára ártíð hins danska 
leikskálds, 1954, og Mýs og menn, 
1954. Tveimur árum áður lék hún 
með leikflokki Gunnars R. Hansen, 
leikstjóra, í Vér morðingjar, eftir Guð-
mund Kamban. Farið var í leikferð 
um landið og m.a. sýnt á Bíldudal. 
Síðasta hlutverk hennar var Steinunn 
í Galdra-Lofti, 1956,  eftir Jónann Sig-
urjónsson. Í hlutverki kuklarans Lofts 
var hinn áðurnefndi vestfirski Gísli 
Halldórsson. Bæði fengu þau einstak-
lega góða dóma og jafnvel ýjað að því 
að hér væri um leikafrek að ræða.

Bíddu nú við. Huxar þú líklega les-
andi góður. Hvað gjörðist eiginlega? 
Leikkona er ekki nema 34 ára á þess-
um tíma og er á góðri leið með að vera 
í fremstu röð ef ekki bara þegar orðin 
stjarna á hinu oft íslenska leiksviði. 
Sem tekur nú reyndar ekki langan 
tíma í okkar góðmenna landi. Ástæð-
an var sú að eignmaður leikkonunnar, 
Árni Ársælsson, var læknir og hafði 
fengið stöðu hjá okkar kærustu ná-
grannaþjóð Færeyjum. Og þangað 
hélt fjölskyldan og um leið lauk leik-
araferli Ernu Sigurleifsdóttur. Hún 
starfaði reyndar minnst einu sinni 
Sjónleikarafélagi Þórshafnar hvar hún 
setti á svið einn af þeim leikjum er 
hún sjálf lék í. Nefnilega Mýs og menn 
eftir John Steinbeck. Seinna fóru þau 
til Svíþjóðar hvar húsbóndinn lækn-
aði en húsfreyjan ku hafa starfað hjá 
fyrirtæki er höndlaði með antikmuni. 
Árið 1970 komu þau aftur til Íslands 
og dvöldu þar til enda. Dóttir þeirra, 
Bergljót, settist að í Svíþjóð og fetaði 
í fótspor móður sinnar. Hefur hún átt 
farsælan leikferil þar bæði í leikhúsi 
og kvikmyndum. 

Jón Viðar Jónsson ritaði grein um 
listakonuna er pistill þessi er byggður 
á. Það er því við hæfi að enda hér á 
lokaorðum þeirra greinar: „Leikkon-
an Erna Sigurleifsdóttir var fyrirheit 
sem rættist ekki nema að nokkru leyti. 
En hún var fagurt fyrirheit og þau eru 
einnig þáttur í þeirri sögu leiklistar-
innar sem við eigum að varðveita og 
halda á lofti.“

Elfar Logi Hannesson 
Aðalheimild: Jón Viðar Jónsson. 

Erna Sigurleifsdóttir. Morgunblaðið  
2. mars 2002.

VeStfirSKir 
liStamenn

F. 26. desember 1922 á Bíldudal.  
D. 7. febrúar 2002 í Reykjavík.
Öndvegisverk: Tjá-Ú-Njang í Pi-pa-ki, 1951, kona 
Curlys í mýs og menn, 1954, Steinunn í Galdra – 
Lofti, 1956.

erna Sigur-
leifSdóttir



40 | SÓKNARFÆRI

Tengi hefur kynnt til sögunn-
ar heildstætt og vottað 
lagnakerfi fyrir neysluvatn og 
hitalagnakerfi, en kerfið 
nefnist Quick & Easy og er frá 
fyrirtækinu Uponor sem er 
gamalgróið evrópskt fyrirtæki 
og framleiðir öll sín rör í 
Svíþjóð. Við ræddum við 
Björn Ágúst Björnsson í 
lagnadeild Tengis sem fræddi 
okkur um þessa nýjung hér á 
landi.

Afkastamikið og öruggt
Helstu kostir þessa kerfis eru þeir 
að samsetningarmáti þess er afar 
einfaldur og öruggur og það því 
mjög einfalt í notkun. Tengingar 
eru mjög öruggar svo og rörin sjálf, 
sem kallast PE-Xa. Rörin eru raf-
krossbundin sem gerir þau firna-
sterk en um leið þjál og meðfærileg 
í uppsetningu. Þá eru rörin tengd 
við nippil með þeim hætti að 
vatnsrásin þrengist ekki og er allt 
að 38% minna þrýstifall í þessu 
kerfi miðað við pressutengi í öðr-
um kerfum. 

„Ég starfaði um nokkurra ára 
skeið í Noregi og þar kynntist ég 
þessari lausn sem við hjá Tengi 
höfum verið að kynna undanfarinn 
mánuð og munum áfram gera á 
næstunni. Við efndum til kynning-
arfunda sl. haust og þar mættu á 
annað hundrað fagaðilar og hönn-
uðir og er óhætt að segja að þeim 
leist afar vel á. Við erum byrjuð að 

selja Q&E kerfið í verslunum okk-
ar hér í Kópavogi og á Akureyri og 
byrjað er að koma því fyrir í ný-
byggingum á mörgum stöðum á 
landinu. Fagmenn eru afar ánægðir 

og ég er þess fullviss að Q&E kerf-
ið frá Uponor á eftir að ná góðri 
útbreiðslu hér á landi. Með því er 
ég ekki að segja að önnur kerfi séu 
úrelt, heldur erum við með þessu 

að auka breiddina á markaðnum 
og gefa fagmönnum kost á að 
kynnast því nýjasta á þessu sviði. 
Þó varan sé ný hér á Íslandi þá á 
Q&E að baki yfir 20 ára þróun og 

hefur kerfið verið í sölu á heims-
vísu í mörg ár,“ segir Björn Ágúst. 

Rör í rör kerfi
Q&E kerfið er rör í rör kerfi fyrir 

Björn Ágúst Björnsson, sölumaður í lagnadeild Tengis og pípulagningameistari. „Þetta kerfi er vottað sem ein heild og mætir ítrustu kröfum um frágang 
lagna í votrými.“ 

Quick & Easy hjá Tengi

Nýtt lagnakerfi vekur athygli
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Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Láttu drauminn um 
nýtt heimili verða að 
veruleika með vönduðu 
og hagstæðu húsi frá 
Húseiningu.

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af 
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið 
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur 
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli KLASSIK - einbýli

SÓL - sumarhús KÓSÝ - smáhýsi

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu 
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.    
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað 
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.  
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá 
hústegund sem hentar.   

Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e. 
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur 
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Skipulagsstofnun fékk sent frá 
Árneshreppi erindi dags 2. 
mars 2018 um staðfestingu á 

breytingum á aðalskipulagi hreppsins 
vegna Hvalárvirkjunar  í framhaldi 
af afgreiðslu málsins í hreppsnefnd. 
Þann 18. apríl eða 7 vikum seinna 
sendi Skipulagsstofnun svar sitt. Er 
þar greint frá því að Rjúkandi, samtök 
í Árneshreppi, hafi gert athugasemd-
ir og haldi því fram að svo alvarlegir 
ágallar séu á skipulagsbreytingunni að 
Skipulagsstofnun geti ekki samþykkt 
hana. Að auki, segir í bréfi Skipulags-
stofnunar,  hafi Landvernd sent inn 
athugasemdir í október 2017 þar sem 
gerðar voru athugasemdir við efni og 
málsmeðferð skipulagstillögunnar 
og aðkomu framkvæmdaaðila Hval-
árvirkjunar.

aðalskipulagsbreytingar
Með hliðsjón af erindi Rjúkandi, 
athugasemdum Landverndar og 
minnisblöðum tveggja hrepps-
nefndarfulltrúa óskar Skipulagsstofn-
un eftir skýringum á því hvers vegna 
svo hafi verið staðið að málum að 
framkvæmdaaðili hafi unnið upp 
breytingartillögurnar á aðalskipulagi 
og minnir á að skipulagslög geri ekki 
ráð fyrir því að aðrir en sveitarfélag-
ið sjálft standi að gerð aðalskipulags-
tillagna.

Gunnar Gaukur Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Vesturverks ehf sagði að 
þetta væri einfaldlega almenna reglan 
þegar óskað væri eftir breytingum á 
skipulagi. Framkvæmdaaðilinn borg-
ar alltaf allan kostnað við skipulags-
breytingarnar sem hann fer fram á. 
Framkvæmdaaðilinn væri því beðinn 
um að setja nákvæmlega fram sínar 
óskir og þær færu svo til umfjöllunar 

hjá sveitarstjórn. Erla Kristjánsdóttir, 
landslagsarkitekt hjá Vesturís ehf vann 
að þessari tillögugerð fyrir  Vesturverk 
ehf. Hún sagði aðspurð í samtali við 
blaðið Vestfirðir að þessi framkvæmd 
væri eftir því sem hún vissi best al-
menna reglan í svona tilvikum. Hún 
sagðist ekki vita betur en að Lands-
virkjun gerði þetta á þennan hátt þar 
sem sækja þyrfti um breytingar á aðal-
skipulagi vegna virkjunaráforma.

Gísli Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri í Ísafjarðarbæ staðfestir að 
þrisvar sinnum frá 2016 hafi orðið 
verulegar breytingar á aðalskipulagi 
sveitarfélagsins vegna þriggja virkj-
ana.Í öllum tilvikum var það fram-
kvæmdaaðili sem lét vinna tillögurnar 
og sendi sveitarstjórn sem samþykkti 
þær.  Skipulagsstofnun hefur þrátt 
fyrir það staðfest formlega  allar þrjár 
breytingarnar á aðalskipulagi Ísa-
fjarðarbæjar.

Skipulagsstofnun var  sent eftir-
farandi spurning: „Felst í þessu að 
Skipulagsstofnun telur óheimilt að 
framkvæmdaaðili vinni eða láti vinna 
tillögu um breytingu á aðalskipulagi 
sem svo fer fyrir sveitarstjórn og mun 
þá stofnunin ekki staðfesta samþykkt-
ar breytingar sem þannig hafa verið 
unnar?“

Í svari stofnunarinnar segir : „Sam-
kvæmt skipulagslögum er gert ráð 
fyrir að sveitarstjórn vinni að gerð að-
alskipulags. Beðið er svara frá Árnes-
hreppi og því ekki hægt að svara til um 
afgreiðslu málsins á þessu stigi.“

Meint vanhæfi 
Fleiri athugasemdir eru settar fram 
í bréfi Skipulagsstofnunar og farið 
fram á svör sveitarstjórnar við þeim. 
Þær lúta einkum að meintu vanhæfi 

einstakra hreppsnefndarmanna til 
þess að afgreiða breytingar á aðal-
skipulagi og því hvernig hreppsnefnd 
afgreiddi erindi Vesturverks ehf sem 
vörðuðu þátttöku fyrirtækisins í inn-
viðauppbyggingu í hreppnum. 

Blaðið Vestfirðir sendi af því tilefni 
fyrirspurnir til Skipulagsstofnunar og 
innti  eftir því hvort Skipulagsstofn-
un hefði það hlutverk að meta hæfi 
og vanhæfi sveitarstjórnarmanna og 
hvort stofnunin myndi þá úrskurða 
afgreiðslu sveitarstjórna ógilda ef um 
vanhæfi væri að ræða að mati stofn-
unarinnar. 

Í svari Skipulagsstofnunar segir 
að stofnuninni beri að yfirfara bæði 
form og efni hvað varðar afgreiðslu 
mála sbr. 32. grein skipulagslaga og 
ef sveitarstjórnarmaður eða fulltrúi 
í skipulagsnefnd er vanhæfur skv. 
ákvæðum sveitarstjórnarlaga er um 
að ræða formannmarka á aðgreiðslu 
aðalskipulagsins. Þá segir í svarinu 
: „Hafi komið fram athugasemdir 
við aðalskipulagstillögu sem lúta að 
mögulegu vanhæfi sveitarstjórnar-
manns, tekur Skipulagsstofnun það til 
skoðunar á grundvelli framangreinds 
með tilliti til þess hvort um vanhæfi 
sé að ræða og hvort það hamli stað-
festingu aðalskipulagsins. 

Telji stofnunin form- eða efnisann-
marka vera á aðalskipulagi sem geri að 
verkum að synja beri staðfestingu skal 
hún senda rökstudda tillögu um það 
til umhverfis- og auðlindaráðherra, 
sbr. 4. mgr. 32. gr. skipulagslaga. Ráð-
herra tekur þá afstöðu til þess hvort 
synja, fresta eða staðfesta beri viðkom-
andi aðalskipulag.“

Hæfi og vanhæfi er skilgreint í 
sveitarstjórnarlögum og heyrir mat á 
því hvort um slíkt er að ræða undir 

ráðherra sveitarstjórnarmála. Í svari 
Skipulagsstofnunar er greinilega 
gert ráð fyrir því að stofnunin 
og Umhverfisráðherra leggi 
mat á hæfið eða vanhæfið.

 Bréfinu lýkur með 
því að Skipulagsstofn-
unin segist hafa til 
skoðunar efni og 
f r a m s e t n i n g u 
aðalskipulags-
breytinganna 
án þess þó að 
tilgreina nán-
ar hvað í því 
felst.

SKipulagSStofnun Saumar að árneShreppi

Ásdís Hlökk Theódórsdóttir



Grettislaug með loki á aðeins kr.

272.000 

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita 
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár. 
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt 
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp 
glæsilegum heitum potti á verði sem 
kemur skemmtilega á óvart.

Nú er rétti tíminn til að huga að heitum 
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum 
við nú á sértilboði þessa vinsælu 
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

HÚSBÍLAÆÐI !
Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 127 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur.  
Verð 4.990.000,
Tilboð 3.350.000. 

Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 100 
þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 4 
Verð 7.990.000.  
Tilboð 6.990.000
Bíllinn er í Keflavík 
Uppl. síma 776 7600

Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 131 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 
Tilboð 3.350.000. 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011, ekinn 145 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.590.000 
Tilboð 4.450.000. 

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010, ekinn 124 þ. 
km, 6 gíra, á tvöföldum 
að aftan, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.990.000 
Verð nú 4.250.000. 

Dacia Dokker  
1.5 diesel
árg 2016 ekinn 28 þ km 
5 gíra svefnpláss fyrir 
2 sólarsella og öndun á 
topp, klár í notkun 
Verð 1.990.000 
Tilboð 1.700.000 

 Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 100 
þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnp-
láss fyrir 2 
Verð 7.490.000. 
Tilboð 6.490.000
Bíllinn er í Keflavík 
Uppl. síma 776 7600
Fiat Ducato 2.3 diesel 

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

SELDUR
SELDUR TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ



aðalfundur Búnaðarfélags 
Auðkúluhrepps var haldinn 
í Mjólkárvirkjun í Borgar-

firði inn af Arnarfirði 8. apríl og var 
hann vel sóttur miðað við mannfjölda. 
Hreinn Þórðarson, bóndi að Auðkúlu, 
var endurkjörinn stjórnarformaður 
með öllum greiddum atkvæðum. Í 
starfsskýrslu hans kom fram, að furðu 
margt hefur verið á döfinni hjá fé-
laginu á liðnu ári að vanda.

Miklar umræður urðu á fundinum 
um ýmis mál. Skal nú drepið á það 
helsta.

Gjaldkerinn sló í borðið!
Fjárhagsleg staða búnaðarfélagsins 

er þokkaleg eftir atvikum. Samt skal 
það rifjað upp, að fyrir nokkrum árum 
kom fram tillaga um að senda sjóð 
félagsins til ávöxtunar á Tortola eða 
Panama. Gjaldkerinn, Hildigunnur 
Guðmundsdóttir, húsfreyja á Auðkúlu, 
stóð hart á móti því og sló í borðið. 
Ekki færi fimmeyringur þangað með-
an hún hefði sjóðinn í vasanum. Urðu 
kallarnir að lúffa og ekki í fyrsta skipti. 
Við það situr.

Engin sauðkind í Auðkúluhreppi 
næsta vetur?

Steinar R. Jónasson í Mjólká sagði 
að sauðburður byrji hjá sér 8. maí og er 
það nokkru seinna en var til skamms 
tíma. Hann upplýsti að það stefndi í 
búskaparlok hjá sér í haust með sauð-
fé og þar með yrði engin sauðkind á 
vetrarfóðrum í Auðkúluhreppi næsta 
vetur. Þótti mönnum þetta slæm tíð-
indi. Mun þá bætast við sinuna á Borg 
og nærliggjandi jörðum, sem er þó 
nóg fyrir. Mikið var rætt um málefni 
vestfirsku sauðkindarinnar. Snjólítið 
hefur verið í Mjólká og ansi vindasamt 
í janúar og febrúar sem víðar. Tveir 
ernir hafa verið á kreiki í Borgarfirði 
í vetur.

Veisla á hverjum degi í mötu-
neyti Dýrafjarðarganga
Það kom fram hjá Steinari að mjög 
vel gangi að bora í Dýrafjarðargöng-
um. Mötuneytið er líka alveg frábært 
sagði hann. Veisla á hverjum degi! 
Sagðist ekki hafa kynnst öðru eins á 
22 ára ferli sínum í Mjólkárvirkjun. 
Þar sem göngin eru á starfssvæði Bún-
aðarf. Auðk.hrepps er nú rétt að geta 
þess, sem margir spyrja eftir, að fjallið 
sem göngin liggja í gegnum Arnar-
fjarðarmegin, heitir Rauðsstaðafjall.

   Stöðvarstjórinn sagði að fundar-
ritarinn yrði að vera beittur í skrif-
um eins og hann var oft áður. Menn 
mættu ekki verða of gamlir í þessu. 
Ritarinn lofaði bót og betrun. Og var 
nú mikið hlegið, enda lengir hláturinn 
lífið sem kunnugt er.

Mál afgreidd með rökstuddri 
dagskrá
Rætt var um sveitarstjórnarkosn-
ingarnar í vor. Ekki er reiknað með 
framboði af hálfu búnaðarfélagsins. 
Fram kom hjá stjórnarformanni, að 
Ísafjarðarbær hefði styrkt minkaveið-
ar í hreppnum um 300,000,- kr. Rann  
það fé beint til Vasks á Bakka, sem er 
veiðifélag Reynis Bergsveinssonar, 
minkakappa og minkasíuuppfinn-
ingamanns frá Fremri Gufudal. Hefur 
Reynir náð miklum árangri í Auð-
kúluhreppi eftir að hann setti þar upp 
minkasíur sínar í fyrra á vegum Gríms 
á Eyri. Reynir er nýlátinn.

   Formaður reifaði erindi frá Bún-
aðarsambandi Vestfjarða um lítt starf-
andi búnaðarfélög á svæðinu, fækkun 
þeirra og niðurlagningu, kannski með 
sameiningu við önnur stærri. Var mál-
ið rætt og samþykkt að taka undir 
erindið. Það ætti þó ekki við Búnað-

arfélag Auðkúluhrepps. Fyrir liggur 
nefnilega fundarsamþykkt um að fé-
lagið verði aldrei lagt niður hvað sem 
á gengur!

Annað erindi kom frá Búnaðar-
sambandi Vestfjarða um sameiningar-
mál sambandsins og Búnaðarsamtaka 
Vesturlands. Var málið afgreitt til 
stjórnar með rökstuddri dagskrá og 
verður það rætt á næsta fundi.

Minnst fimm-sex stórir kaffi-
fantar fyrir hádegi
Þá var spjallað um kaffidrykkju al-
mennt í tilefni af því að talsvert og 
jafnvel mikið var drukkið af kaffi á 
fundinum. Grímur gamli á Eyrinni 
taldi ekki hollt að drekka mikið kaffi á 
kvöldin, en á morgnana og um miðjan 
daginn væri það í lagi. Árni húmoristi 
á Laugabóli rak nú upp rokur miklar. 
Sagðist hann drekka minnst fimm-sex 
stóra kaffifanta fyrir hádegi og annað 
eins eftir hádegi og langt fram á kvöld 
og dygði varla til. Rétt er að geta þess, 
að komin er ný kaffivél í Mjólká.

Menn tóku í nefið og sumir 
gerðir að aukafélögum
Bændurnir Steini í Fremri-Hjarðar-
dal og Kalli á Bakka í sama dal komu 
á fundinn sem heiðursgestir. Var smá 
stubbur hjá þeim í stöðvarhúsi Mjólk-
árvirkjunar. Kalli er eins og kunnugt 
er einn aðal hluthafinn í ullarfélaginu 
Ístex hf. Varð nú glatt á hjalla á fund-
inum og var þar þó mikil gleði fyrir. 
Þegar tveir ungir og galvaskir lög-
regluþjónar frá Patreksfirði bættust 
við varð allt vitlaust og runnu tvær 
grímur á stjórn félagsins. Menn tóku 
þó strax gleði sína aftur því þeir voru 
ekki í embættiserindum. Nú tóku 
menn í nefið hjá þeim Kalla og Steina 
og voru fundarmenn bjartsýnir og 
broshýrir mjög.

Samþykkt var að gera alla fjóra 
umrædda menn að aukafélögum í 
Búnaðarfélagi Auðkúluhrepps, eða 
þannig. Árgjald kr. 6,000,-. Greiðist 
fyrir áramót!

Spurningin er náttúrlega hvort 
ekki eigi að fjölga í búnaðarfélögunum 
með því að skrá ýmsa góða búaliða 
sem aukafélaga. Er það heimilt lög-
um samkvæmt. Þetta gæti orðið mikil 
lyftistöng fyrir „lítt starfandi“ búnaða-
félög, sem voru nefnd hér ofar.

ekki voru það álfakindur
Árni B. Erlingsson, bóndi á Laugabóli, 
upplýsti að mikið hefði verið um ref 
hjá sér í vetur. Assa hefur einnig gert 
sig heimakomna, en minkur ekki 
verið mikið á ferðinni. Árni sagði að 
fimm útigöngukindur hefðu sést í 
Dynjandisvogi um daginn og þrjár út 
við vitann á Langanesi. Eru þær allar 
komnar undir manna hendur. Ekkert 
útigöngufé hefur sést á Hófsárdal inn 
af Dýrafjarðargöngum og þar í grennd 
í vetur eins og í fyrra. Þá handsömuðu 
menn 9 fjár eins og kom fram í frétt-
um. Héldu menn fyrst að það væru 
álfakindur, en svo reyndist þó ekki 
vera þegar menn fóru að handfjatla 
þær.   

Ýmislegt fleira var gert sem ekki 
var fært  til bókar. Fundi slitið.

                                                                                         
H. S.

3. maí 201814   

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt ! 

TAKTU FORSKOT Á 
SÆLUNA!

 
Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum!  Svefninn 
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu 
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.  
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !  

 
Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!  
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni. 
ALLT INNIFALIÐ:   Frá 6900 í eigið herbergi. 
Morgunverður    Frá Basic Double til Comfort Suite. 
Skutla á flugvöllinn og til baka Hafðu samband í tölvupóst eða síma til  að 
Geymsla á bíl    bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300  

Háskólinn á Hólum

Hólaskóli - 
Háskólinn á Hólum
Hólum í Hjaltadal   551 Sauðárkrókur
Sími 455 6300   holaskoli@holar.is   www.holar.is

Þú finnur Hólaskóla
bæði á Facebook 

og Instagram!
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Háskólanám í fiskeldi 
Markmið diplómanáms í fiskeldi við Háskólann á Hólum er að mennta 
einstaklinga til þess að sinna fjölbreyttum störfum á sviði fiskeldis og 
fiskalíffræði.  

Að loknu námi eiga nemendur að geta tekið að sér sérhæfð störf í fiskeldisstöðvum og sinnt rekstri 
slíkra stöðva.  Námið á jafnframt að vera góður undirbúningur undir frekara nám til BS-prófs.
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Frá aðalfundi Búnaðar-
félags auðkúluhrepps:
n allt stefnir í að auðkúluhreppur  

verði sauðlaus næsta vetur
n Veisla á hverjum degi í mötuneyti Dýrafjarðarganga
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Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888
www.pog.is
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3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

6. tölublað
7. árgangur

Ódýrustu 
rafmagnsborðin 

á Íslandi!
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ALLT HEFST MEÐ

Í einu Reykjavíkurblaðanna birtist í 
mars grein þar sem mælt var ákaft 
gegn laxeldi í sjó. Það var einn af 

þeim sem kemur fram undir merkj-
um nýstofnaðra samtaka með útlendu 
nafni. Icelandic Wildlife Fund minnir 
mig. Það er líklegra talið áhrifaríkara 
í áróðrinum. Skömmu seinna kom 
svargrein. Þar var bent á gildi sjókvía-
eldis og borið saman við eldi á landi. 
Greinarhöfundur upplýsti að hann 
hefði í 16 ár rekið stærstu landeld-
isstöð í heimi og hefði síðustu 8 ár 
unnið að því að endurreisa sjókvíeldi 
við strendur landsins. Hann bar fram 
rök sem full ástæða er til þess að hafa 
til athugunar. Þau eru þessi:

Sjókvíaeldi á laxi gefur um 2,2 
milljónir tonna á ári á heimsvísu og er 
mikilvæg fæðuframleiðsla. Í landeldi 
þarf 7 kw stundir af raforku til þess að 
framleiða 1 kg af laxi. Það þýðir að 7 
megawött þarf til þess að framleiða 1 
tonn af laxi. Hvalárvirkjun dygði fyrir 
8 tonna framleiðslu. Í sjókvíaeldi þarf 
enga raforku. Landeldi myndi kalla á 
virkjunarframkvæmdir. Norskur lax 
er kynbættur en ekki erfðabreyttur. 
Í Noregi hefur stofn villts lax vaxið 
síðustu 15 ár á sama tíma og laxeldið 
hefur tífaldast. Strok úr kvíum hefur 
minnkað með bættum búnaði. Um 
áhrif genablöndunar er erfitt að full-
yrða og líffræðingar eru ósammála. 
Kaðlar og kvíar eru endurnýjanlegar, 
en byggingar fyrir landeldi ekki. Þetta 
er gott að hafa til umhugsunar.

Sjókvía-
eldi betra 
en landeldi

Sjókví í arnarfirði

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

garðaumsjóN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

sPásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

dáleiðslumeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu
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